AANSTAANDE ZONDAG 22 APRIL
MAGNOLIACONCERT DORPSHUIS
Aanvang: 10:45 uur
Met medewerking van popkoor Vivace en van slagwerkgroep, opleidingsorkest,
jongste majoretten van muziekvereniging Sint Cecilia.
Koffie/thee met taartpunt voor € 3,00 t.bv. het goede doel.
Zie ook artikel in editie van Zijtaarts Belang van vorige week.
Degenen die een formulier hebben meegenomen voor het bakken van een taart
worden verzocht om in de loop van donderdag dit door te geven aan Monique
Bekkers; 06 24 54 29 97.
We hopen op mooie buitenweer, zodat het een gezellig muzikaal evenement zal
worden op het binnenplein van ons dorpshuis.
Bestuur dorpshuis Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 22 april 10.30 uur Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jaargetijde Bertha Oppers- van Erp; Cor Oppers; Jaargetijde Pastoor
Verra; Theo en Tineke van Zutphen- Pepers, Rob, Ellie, Jos en Hannie; Riek van
Boxmeer- Henst (vanw.verjaardag); Bert van Heertum (vanw.verjaardag); Graard
en Jaantje van de Ven- van Sleuwen; Overl.ouders van Berkel- van der Steen;
Overl.familie Kanters- Brugmans; Karel Bekkers (nms.de kaartclub); Jaargetijde
Jan van Boxmeer; Vincent Kremers; Jan en Jaan van den Tillaart- van Asseldonk

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart
0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Zorg en Welzijn Zijtaart 06-46.59.59.16
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ouderenwerk Ons Welzijn
Maatschappelijk werk Aanzet
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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Nederland
Vorstenbosch
in
het
thema
‘griezelig’.
Zo
BELANGETJES
moesten de maxioren spookjes gooien, puzzels maken, een
estafette lopen en spinnencakejes maken. Na de lunchpauze
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij
stond de vossenjacht in de bossen op het programma. We
zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te
moesten de tien spoken zoeken en kregen van ieder spook
halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren,
een letter waarmee we een woord moesten maken. We
Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222
waren de tweede groep die het juiste woord inleverde en
477 39.
toen was het wachten op de
prijsuitreiking. We hadden wel het
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt
gevoel dat het goed was gegaan,
inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen
maar waren toch verrast toen we als
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie:
winnaar naar voren mochten komen
06-15276074.
en een grote slagroomtaart in
ontvangst mochten nemen. Wat een
MEDEDELING STREET RACE
feest!
Bij deze willen we de sponsors, medewerkers, vrijwilligers
Nogmaals gefeliciteerd en groetjes
en deelnemers laten weten dat vanwege omstandigheden de
van jullie leiding
Street race dit jaar niet door gaat. Volgend jaar laten we
Teun van der Heijden en Willem
weer van ons horen.
Timmers
Namens Pepteam4sam

Viering Koningsdag Zijtaart 2018

Zijtaarts Keezen toernooi a.s. vrijdag

Vrijdag 20 april is het zover, de 6de
editie van het Zijtaarts Keezen
toernooi, er hebben zich 69 teams
ingeschreven.
We spelen het kampioenschap in de
13.30 uur Muzikale tocht met fanfare en versierde fietsen;
huiskamer en in de evenementenzaal.
13.45 uur – 15.30 uur Spelenkermis;
vanaf 18.30 is de zaal open. Bij
15.45 uur Prijsuitreiking versierde fietsen en attentie voor
binnenkomst graag melden bij het wedstrijd
elke deelnemer.
secretariaat voor 18.45 uur, zodat we om 19.00 uur
De muzikale tocht met fanfare St. Cecilia zal wederom een kunnen beginnen. Om de inschrijving zo vlot mogelijk
kleurrijke stoet van deelnemers op versierde fietsen zijn.
te laten verlopen, vragen we om bij inschrijving je
Bedenk iets leuks en doe mee!
teamnummer door te geven.
Deze avond worden er 5 rondes gespeeld van elk 40
Werkgroep Koningsdag
minuten, mochten alle teams eerder klaar zijn dan gaan
we meteen door naar de volgende ronde. We
Maxioren Jong Nederland winnen maxiorendag
verwachten om ca 23.15 uur de Zijtaarts Kampioenen
De maxioren van Jong Nederland Zijtaart hebben afgelopen
bekend te maken.
zondag de maxiorendag van het district Noordoost Brabant
gewonnen. Het groepje, bestaande uit Wies, Yannick, Rink, Het Dorpshuis is open om een kijkje te nemen en de
spanning en strijd te proeven.
Bryan, Ties, Jordy, Kai en Jan, behaalde de meeste punten
Tot a.s. vrijdag
bij de spelletjes en vossenjacht in Vorstenbosch.
In de ochtend waren er voor de 125 deelnemende kinderen “Zes!” Van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart
Vrijdag 27 april a.s. wordt Koningsdag gevierd. Dit jaar
zal het programma er als volgt uitzien:

allerlei spellen uitgezet in en rondom de blokhut van Jong
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Crossen in Nuenen en winst Fam. Blokx
De ponyruiters hebben vorige week in Nuenen crosslessen
gehad en zijn flink enthousiast geworden van dat crossen en
springen over boomstammen in de bossen. Enkelen hadden
zich zelfs al opgegeven voor een oefencross afgelopen
weekend! Ise Kemper, Claire Vermaes en Lisa Heesakkers
vlogen door de bossen en gingen de verschillende
uitdagende hindernissen met veel plezier aan. Soms hier en
daar een weigering, maar wat wil je als je nog maar 1x hebt
geoefend van tevoren! En wat is er nou leuker dan bijv.
keihard door een waterbak te galopperen!! Lisa wist
foutloos te blijven met haar pony Sweet Chili en won
daarmee de 6e prijs. Daarna een lekker frietje eten met je
pony... Een topdagje!
Vorige week reed Nathalie Blokx met haar paard Apashia
naar een 3e plaats in de klasse L1-dressuur in Uden met
193,5 punten. Afgelopen weekend reed zij met Apashia
naar een 5e plaats (van de 24) met 195 punten! Lieke Blokx
haalde met haar pony Luzette voor het eerst een winstpunt
in de klasse D-Z! Dat gaat goed, dames!

Best of Seven
Gisteren zijn de eerste wedstrijden gespeeld in de Best
of Seven. Volgende week hiervan een verslag.
Komende dinsdag 24 april staan de volgende
wedstrijden op het programma:
19.15 uur Mark Verbruggen 110 car – Ruud Cissen
120 car
20.30 uur Martien Verbruggen 90 car – Leon Cissen
90 car
21.30 uur Piet v Lierop 90 car – Hans v Erp 90 car
22.45 uur Leon Cissen 90 car – Ruud Cissen 120 car
Vrij: Toon Verbruggen
Wil je al eerder op de hoogte gebracht worden van de
uitslagen, stuur dan een mailtje naar
m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl en voor het weekend
wordt je op de hoogte gebracht.
Natuurlijk mag je ook komen kijken om meteen op de
hoogte te zijn.

Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Kipkorn € 1,80 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 27 nr. 29

KBO
AGENDA
Maandag 23 april
Dinsdag
24 april
Dinsdag
24 april
Dinsdag
24 april
Dinsdag
24 april
Woensdag 25 april
Donderdag 26 april
Donderdag 26 april
Donderdag 26 april
Donderdag 26 april

W.T.C. Zijtaart
13.30 uur
09.30 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
13.30 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
13.30 uur

Kaarten
Seniorenkoor
Eetpunt
Vrij biljarten
Line dansen
Keezen
Wandelen
Eetpunt
Competitie biljarten
Kaarten

BILJARTCLUB KBO ZIJTAART
Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart d.d. 12-04-2018

Willy vd Berkmortel

Piet vd Hurk
Wim vd Sanden
Tonnie v Uden
Toon vd Oever
Mies Gibbels
Jan de Wit
Chris v Helvoirt
Toon Cissen
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SPORTAGENDA

KAARTEN
Rikken:
1. Jan van Zutphen
2. Henk van der Linden +72
3. Harry van den Akker +69
4. Annie van de Berkmortel + 43
Jokeren:
1. Mientje Raaymakers +87
2. Tiny van Casteren +86
Poedel
Rikken: Riek van der Heijden -46
Jokeren: Ad van Cuijk +15
Loterij: Bert Vissers

Jan vd Oever
Toon Nelissen
Cor Coppens

18 april 2018 – 25 april 2018

18 13 33 37 23 8 25 25 35 49 41 37 32 35 29 33 35 26 26 22 18 7 58 65 -

Toon Opsteen 29 30
Hans v Erp
69 42
Jan de Wit
26 20
Chris v Helvoirt 18 38
Andre Schepers 34 19
Rien Kemps 32 25
Toon Opsteen 29 19
Frans v Leuken 44 27
Toon Nelissen 33 40
Willy Henst
24 18
Tonn Verbruggen24 36
Rien v Tiel
29 29

Uitslag regionale senioren biljartcompetitie
Zijtaart - Nuenen d.d. 09-04-2018
Thuisclub Zijtaart
Bezoekers Nuenen
Toon Cissen 60 39 - Willem vd Hombergh
Wim vd Sanden43 59 - Frans Boudewijns
Frans v Leuken 42 51 - Ben de Louw
Rien Kemps 28 36 - Ton Konings
Rien v Tiel
28 31 - Theo Berkhout
Toon Opsteen 27 19 - Sjef Bollen
Rien v Tiel
28 28 - Jan Joosten
Jan vd Oever 19 16 - Dorus Jansen
Uitslag
102,19

33 70
36 14
30 23
28 20
30 34
27 13
18 12
16 10
86,22

Dames en Heren: zondag 22 april, Vliegveld Welschap,
pauze in Wintelre ‘Hoeve de Nachtegaal’, 80 km, vertrek
8.30 uur.
Senioren: woensdag 25 april, Bloesem- en Ooievaarstocht,
pauze in Kerkdriel ‘Natuurlijk Kersvers’, 88 km, vertrek
9.00 uur.
VOW Jeugd 18 april 2018
VOW JO11-1
Heeswijk JO11-4
VOW Jeugd 21 april 2018
HVCH JO19-3
VOW JO19-1
VOW JO17-1
Schijndel JO17-2
VOW JO15-1
Rhode JO15-4
Blauw Geel'38 JO15-8 VOW JO15-2
VOW JO13-1
Boekel Sport JO13-4
St Avesteyn J013-4M VOW JO13-2M
Avanti'31 JO11-3G
VOW JO11-1
Blauw Geel'38JO11-10M
VOW JO11-2
VOW JO9-1M
vrij
Blauw Geel'38JO8-4 VOW JO8-1
VOW JO7-1
Rhode JO7-2
VOW MO17-1
SJO/VITA MO17-1
Gemert MO15-1
VOW MO15-1
VOW MO11-1
Margriet MO11-1
VOW Jeugd 24 april 2018
VOW JO17-1
Mifano JO17-1
VOW Senioren 21 april 2018
17:00 SCMH VOW17:00 Venhorst VR30+1
17:00 Prinses Irene VR30+1
VOW Senioren 22 april 2018
14:30 VOW 1
12:00 VOW 2
12:00 Rhode/Van Stiphout 5
11:00 VOW 4
11:00 VOW VR1
10:00 VOW VR2

18:30
15:15
14:30
13:00
13:00
11:30
11:30
9:30
9:30
10:15
10:30
13:00
13:45
9:30
19:00

Veteranen
VOW VR30+1
VOW VR30+2
Maliskamp 1
Schijndel/DE WIT 4
VOW 3
FC Uden 7
Gemert VR1
WHV VR1

Binnen pinnen in het Dorpshuis
De nieuwe geldautomaat is beschikbaar tijdens de
vaste openingstijden van het Dorpshuis.
U kunt dus pinnen van maandag tot en met
donderdag vanaf 8.00 tot 21.30 uur op vrijdag
vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur en zaterdagen
zondagen alleen tijdens weekend-activiteiten.
Ook kan men tijdens de openstelling van het
dorpshuis bij extra activiteiten altijd komen pinnen.
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Motorclub Veghel Motortoertocht

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 14 april 2018
VOW JO19-1
Mariahout JO19-1
Ollandia JO17-1
VOW JO17-1
Blauw Geel'38 JO15-5 VOW JO15-1 0
Avanti'31 JO15-4
VOW JO15-2
Gemert JO13-4
VOW JO13-1
VOW JO13-2M
RKOSV JO13-4M
VOW JO11-1
Blauw Geel'38 JO11-5
ELI JO11-4
VOW JO11-2
VOW JO9-1M
VOW JO8-1
Heeswijk JO8-2
Blauw Geel JO7-3
VOW JO7-1
VOW MO17-1
Juliana Mill MO17-1
VOW MO15-1
HVCH MO15-1
VOW MO11-1
Constantia MO11-1
VOW Senioren 14 april 2018
VOW-Veteranen
Venhorst
VOW VR30+1
Lierop VR30+1
VOW Senioren 15 april 2018
FC Uden 1
VOW 1
Boskant 3
VOW 2
Avanti'31 5
VOW 3
VOW 4
Mariahout 5
VOW VR1
UDI'19/CSU VR1
VOW VR2
Sparta'25 VR2
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3
2
5
2
0
1
3
14
vrij
13
19
2
3
2

2
1
2
2
5
3
4
3
4
1
3
1

4-1
14 - 2
2-0
1-0
2-2
1–7
2-6
4-0

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
Voorjaarswandeling De Roost in Keldonk
Aanstaande zondag 22 april gaan we een wandeling maken
in natuurgebied De Roost in Keldonk. We vertrekken om
8.00 uur met de fiets vanaf het Klooster.
De Roost is een gebied met veel water en een rijke
vegetatie. Door onder meer de aanwezigheid van drijfzand
is het moerassige gebied slecht toegankelijk waardoor er
een oase van rust heerst. Deze stilte is ideaal voor vogels
om in alle rust te kunnen broeden. Door de diversiteit aan
biotopen (distelveld, weiden, knotwilgen, enz) zijn er
talloze insecten, zaden e.d. aanwezig als voedsel voor de
vogels. Een aantal vogels kan alleen op het geluid herkend
worden, omdat het dichte moerasgebied een uitstekende
schuilplaats biedt en de vogels moeilijk visueel zijn waar te
nemen.

"Sporten in Meierijstad: Wat vindt U

belangrijk? Vertel het ons."
Gemeente en Sportraad hebben
samen met besturen van sportclubs
al hard gewerkt aan de nieuwe
sportnota; delen zijn al bekend,
maar details nog niet. De gedetailleerde sportnota gaat 31
mei naar de gemeenteraad ter goedkeuring, dan kan de
gemeenteraad nog aanpassingen voorstellen en zorgen dat
deze in de sportnota worden opgenomen. Wij willen graag
van U horen waar U als sportclub nog ideeën en/of zorgen
heeft. Mail deze s.v.p. tijdig naar:
fractiesecretariaat@teammeierijstad.nl en wij nemen ze
mee in onze voorbereiding. Alvast hartelijk dank voor Uw
hulp. Namens fractie Team Meierijstad,
Miranda, Marja, Will

Zaterdag 21 april wordt het prachtig weer om een
motortoertocht te maken. De tocht gaat door ZuidOost Brabant en via Noord Limburg weer terug naar
Mariaheide. Dit keer vertrekken we om 13:00 uur
vanaf D’n Brouwer, Dobbelsteenplein 1 Mariaheide.
Wil je meerijden, stuur een mail naar
info@motorclubveghel.nl. Je ontvangt dan van ons de
route. Deelname is gratis. We rijden in kleine groepen
en zien elkaar weer bij de koffiepauze.

AED in Zijtaart (24 uur bereikbaar)
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Buitenmuur Dorpshuis Kant Ingang Dorpshuis
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser (op de hoek van kleedlokaal aan
de kant van het Tennispark)
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Lankvelt
4 Biezendijk 33, Woning Marco van Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance
post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)
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Meierij Concert
Op zaterdag 21 april vindt er een concert plaats door drie
seniorenorkesten uit Meierijstad. Uit de voormalige
gemeenten Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel zullen
respectievelijk Muziek Houdt Fit, Seniorenorkest
Dommelvolk en Orkest Eigen Wijs een gevarieerd
voorjaarsconcert presenteren. Het concert vindt plaats in het
cultuurcafé De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. Om
13.30 u vindt de opening plaats door de Wethouder van
Kunst en Cultuur, Menno Roozendaal. Om 13.45 u. wordt
de muzikale aftrap verricht door Muziek houdt Fit uit
Schijndel o.l.v Peter Spierings, gevolgd om 14.45 u. door
Seniorenorkest Dommelvolk uit Sint Oedenrode, o.l.v.
Peter Willems. Het slot om 15.45 u. neemt Orkest Eigen
Wijs uit Veghel o.l.v. Remco Spierings voor haar rekening
Ieder orkest heeft zijn eigen stijl en speelt 45 minuten. De
diversiteit in muziekstijl maakt het aantrekkelijk voor een
bezoek. Het concert is gratis bij te wonen.

Boottocht naar Heusden
In samenwerking met Rondvaartbedrijf Kuijpers
organiseren UITpunt & Toerisme Veghel weer een
boottocht vanuit de haven van Veghel naar Heusden. De
boot vaart op zaterdag 21 april 2018 via de ZuidWillemsvaart, het Maximakanaal en de Maas naar
Heusden.
Heusden is een oud vestingstadje gelegen aan de Maas. In
1968 is men begonnen met het restaureren van de stad in
oude stijl. Dit grootscheepse restauratieproject duurde maar
liefst veertig jaar. Heusden is in zijn geheel bezienswaardig
en historisch, ondanks het feit dat het zware verwoestingen
heeft ondergaan op de vooravond van de bevrijding in
november 1944.
Tijdens de dagtocht naar Heusden krijgt u volop de
gelegenheid om het oude vestingstadje te verkennen. Vanaf
de vestingwallen heeft u een mooi uitzicht over het
Brabantse en Gelderse landschap, de Bergsche Maas en de
gerestaureerde stad. Wandelend door de schilderachtige
straatjes en smalle steegjes ontdekt u tal van eeuwenoude,
goed bewaarde panden en gevels met mooie gevelstenen.
Door deze oude gevels, kinderkopjes en stadspoorten waant
u zich helemaal terug in de middeleeuwen. Bezoek de
vismarkt met gezellige terrasjes, Heemtuin de Meulenwerf
of Het Gouverneurshuis. Iedere zondagmiddag heeft u ook
de kans om last-minute mee op pad te gaan met een
stadsgids (start om 14.30 uur bij het Bezoekerscentrum).
Tijdens deze wandeling krijgt u een goed beeld van de
mooiste en meest interessante plekken van de stad. De gids
vertelt u in vijf kwartier iets over de historie en restauratie
van de stad, de vestingwerken en de markante gebouwen.
Programma
U wordt om 9.30 uur aan boord ontvangen van de
rondvaartboot ‘Zoete Lieve Gerrit’ met koffie of thee en
een lekkernij. Onderweg kunt u genieten van het
fantastische uitzicht dat de boot biedt dankzij de grote
ramen. Bij mooi weer heeft u de mogelijkheid om buiten op
het dek te zitten. U krijgt een eenvoudige lunch
aangeboden, waarna de boot rond 13.30 uur aan zal meren
in Heusden. Vervolgens kunt u op eigen gelegenheid het
oude vestingstadje gaan verkennen. Om 17.00 uur staat er

een touringcar klaar op het Burchtplein die u weer terug
naar Veghel zal brengen.
Kosten
De kosten voor deze dagtocht bedragen € 49,50 per
persoon. Dit is inclusief heen- en terugreis, koffie of thee en
een lekkernij, een lunch en twee consumptiebonnen.
Kinderen t/m 12 jaar betalen € 39,50.
Kaarten
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de balie van het UITpunt of
online via: www.uitpuntveghel.nl.

Prikpost in Zijtaart.
De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis)
aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend
is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.
De prikpost is er niet alleen voor
trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt
moet worden via de huisarts of specialist kan men ook
naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook
ander laboratoriummateriaal afgeven.
Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch
Centrum Bernhoven Voor alle openingstijden en
locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email:
trombose@bernhoven.nl
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Verveel je niet in de meivakantie: ontwerp
en maak je eigen robot of fashion!
In de meivakantie, op woensdag 2 en donderdag 3 mei,
organiseert Phoenix Cultuur twee supercreatieve
workshopdagen op de CHV Noordkade in Veghel. Op
woensdag 2 mei kunnen jongens en meiden van 7 t/m 12
jaar in de Makerswerkplaats aan de slag met robots en
techniek. Jongens en meiden van 8 t/m 18 jaar dompelen
zich op woensdag 2 en donderdag 3 mei onder in de wereld
van de mode en showen op de tweede dag hun eigen creatie
op de catwalk.
Makerswerkplaats robots maken
Samen met de technische kunstenaars en uitvinders van de
Makerswerkplaats powered by Kreatech gaan de kids aan
de slag met led, zekeringen, oude apparaten en
stroomdraadjes. Er worden supergekke en hele bijzondere
en grappige beesten, voertuigen en bouwsels gemaakt die
kunnen bewegen of licht geven. Aan het eind van de dag
kan het publiek genieten van een bijzondere expositie!
Fashion Tweedaagse
Onder begeleiding van een professioneel fashionteam gaan
fashionista’s en fashionisto’s aan de slag met hun eigen
outfit. Ze krijgen volop inspiratie door een kijkje te nemen
bij de ontwerpen van de grote fashiondesigners. Met tips en
tricks leren ze vervolgens zelf patronen maken en
aanpassen, diverse hand- en borduursteken, knopen
aanzetten en natuurlijk de naaimachine bedienen. De
Fashion Tweedaagse wordt afgesloten met een heuse
fotoshoot en wervelende modeshow voor publiek!
De workshop in de Makerswerkplaats is op woensdag 2 mei
van 10.00 – 16.00 uur en is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Deelname kost € 34,00 p.p., inclusief materialen en lunch.
De Fashion Tweedaagse vindt plaats op 2 en 3 mei van
10:00 - 16:00 uur. De kosten voor de tweedaagse workshop
zijn € 75,00 p.p., inclusief stof en materialen (lunch is niet
inbegrepen). De deelnemers van de Fashion Tweedaagse
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worden ingedeeld in twee leeftijdsgroepen: van 8 - 12 jaar
en van 13 - 18 jaar. Kijk voor alle info en aanmelden op
www.phoenixcultuur.nl of bel (0413) 78 20 10.
Café Brein Uden en Oss - Overprikkeling
Veel mensen met hersenletsel hebben last van
overprikkeling. Bijvoorbeeld moeite met geluiden,
geuren, kleuren, smaken of zelfs aanrakingen. Ook
gedachten kunnen overprikkeling veroorzaken.
Ieder mens krijgt de hele dag door informatie binnen via
zijn zintuigen. Die wordt verwerkt in onze hersenen.
Gezonde hersenen filteren de informatie, maar door de
hersenbeschadiging kan het filter kapot zijn, waardoor je
teveel prikkels binnenkrijgt. Je emmer raakt als het ware
sneller vol, loopt over en je hoofd slaat op tilt.
Dit thema staat centraal tijdens Café Brein op 7 mei in
Uden en op 24 mei in Oss. Café Brein is een trefpunt voor
mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH),
mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en
professionals. Tijdens deze bijeenkomsten van Café Brein
krijg je informatie over de prikkelverwerking in de
hersenen en krijg je tips, adviezen en handvatten om beter
om te gaan met de gevolgen van overprikkeling.
Café Brein Uden is op maandag 7 mei in MuzeRijk,
Klarinetstraat 4.
Café Brein Oss is op donderdag 24 mei in Buurthuis de
Meteoor, Oude Litherweg 20.
Beide bijeenkomsten starten om 19.30 uur (19.00 uur zaal
open) en duren tot 21.30 uur. Deelname is gratis en
aanmelden is niet nodig.
Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ,
Thuiszorg Pantein, Brabant Zorg, Revalidatiecentrum
Tolbrug, Pluryn en ONS welzijn. Kijk voor meer informatie
op www.nahnobrabant.nl.
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Onverschillig je schouders ophalen is onmogelijk!
Telkens is het weer een groot drama als het contact tussen
ouder/kind verstoord raakt. Dit kan te maken hebben met
ouderverstoting. Als ik daarover schrijf word ik vaak door
verschillende ouders benaderd of ik het kan oplossen. En
vaak moet ik dan teleurstellen. Het contact herstellen kan
zelden (maar soms ook wel), maar het is ook de bedoeling
dat je zelf een bevredigend leven kunt leiden. En daar kan
ik wel bij helpen.
Er zijn meer redenen waarom ouders hun kinderen niet
zien, maar daarover later meer. Nu ga ik alleen in op de
onwillige ex-partner die uit pure agressie de ander het kind
niet gunt, of een psychische aandoening bij de andere
ouder, of een combinatie daarvan. Hoe dan ook: het is
schadelijk voor de kinderen, de kinderen worden
gedwongen te kiezen, maar kiezen niet echt. Deze kinderen
raken verscheurd. Er is veel stil verdriet bij de verstoten
ouder, hoewel sommigen het ook uitschreeuwen en over het
onrecht blijven praten wat hen is aangedaan. Hoe
begrijpelijk ook….het helpt niet. Het beheerst hun leven.
Zo lang er kans is op verbetering is het prima om er (op
gepaste wijze) alles aan te doen het contact te herstellen.
Maar als het alleen frustratie geeft en niks oplevert is het
beter om los te laten. Het gevecht stoppen betekent niet dat
je je kind opgeeft, maar dat je jezelf ook iets gunt, nl. een
leven wat de moeite waard is. En het betekent ook niet dat
je niet meer mag blijven hopen. Want wie weet: er kan ooit
een tijd komen dat je kind contact zoekt. De hoop opgeven
is iets anders dan de hoop loslaten. Het komt…of het komt
niet.
Op 14 juni a.s. is er een themadag over Loslaten (loslaten in
het algemeen) en ergens in het najaar wordt er ook een
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bijeenkomst georganiseerd speciaal voor ouders die hun
kind moeten missen (verder na een breuk met je kind).
Meer weten? info@interpunctie.nl
Een volgende keer schrijf ik over andere redenen waarom
het contact tussen ouder en kind verbroken kan worden. Het
verdriet is hetzelfde.

Muziekvereniging St. Cecilia presenteert:

Haar nieuwe huisstijl!
Vorige week hebben we ons nieuwe logo gepresenteerd.
Niet alleen ons logo is vernieuwd. We hebben een geheel nieuwe huisstijl!
In deze flyer alvast een voorproefje.
De bolletjes van de muzieknoot in het logo staan voor de 5 geledingen van onze
vereniging; fanfare orkest, opleidingen, slagwerk, majoretten & dansgroep en
blaaskapel de Boemelaars. Aan iedere geleding is een eigen kleur gekoppeld
en deze kleuren vinden we terug in de huisstijl. Het geheel wordt nog verder
uitgewerkt en uitgerold zodat we in alle correspondentie ons op deze wijze gaan
presenteren. Hopelijk vind u het net zo mooi als dat wij het vinden!
Un concerto del mediterraneo
Graag nodigen wij u uit om samen met een lekker wijntje in de hand te proosten
op onze nieuwe huisstijl tijdens ‘un concerto del mediterraneo’.
Dwaal lekker af met uw gedachten naar de Meditarranee en het aangename
klimaat. Met de muziek van de Godfather beleeft u een wandeling met
Don Corleone door Palermo. Met de muziek van Ennio Morricone waant u zich
in een van zijn spaghetti westerns. Dit alles vindt gewoon plaats in ons eigen
Dorpshuis ’t Klooster te Zijtaart.
Graag tot ziens op zaterdag 21 april 20.00 uur in Dorpshuis het Klooster.
Loop gezellig binnen de entree is gratis!
Ciao!
Muziekvereniging St. Cecilia
datum: zaterdag 21 april 2018
locatie:	Dorpshuis Het Klooster,
Zijtaart
aanvang: 20.00 uur
entree: gratis
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